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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 822  
 
 
 
 
 

do  
projektu Nr 20-01B 

pt. 

 
„ PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W RASZOWEJ”  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Inwestor:    GMINA LEŚNICA  

         47-150 LEŚNICA  ul. 1-Maja 9   
 

Lokalizacja:    RASZOWA ul. Kościelna 7 / dz. Nr ew. 822 /  

 
 
 
 
 
Spis treści: 

1. Przedmiot inwestycji        - 3 
2. Istniejące i projektowane zagospodarowanie działki     - 3 

3. Stan istniejący zagospodarowania       - 3 
4. Dane kubaturowo-powierzchniowe oraz bilans terenu    - 3-4 

 
 
 
 
 
 
Rys nr 20-01B-01 Projekt zagospodarowania działki nr 822 w skali 1:200  
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1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego placu zabaw usytuowanego przy 

Przedszkolu Publicznym w m.Raszowa w zakresie jego modernizacji i uzupełniającego doposażenia  w 
certyfikowane zestawy i urządzenia zabawowe. Projektowana modernizacja podyktowana jest 

konieczności dostosowania lokalizacji docelowego wyposażenia placu zabaw z zachowaniem 
wymaganych stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, spełniające obowiązujące przepisy 

techniczne. Nowe usytuowanie urządzeń zabawowych nie koliduje z podziemna siecią wykonanej 

pompy ciepła dla ogrzewania budynku Przedszkola. Wydzielony plac zabaw stanowi element małej 
architektury w obszarze rekreacyjnym biologicznie czynnym. 

Projektowane wyposażenie placu zabaw dotyczy usytuowania: 
- huśtawki podwójnej – szt 2 

- huśtawki wagowej – szt 3 
- kompletnego zastawu zabawowego zawierającego: wieże ,zjeżdżalnie, przeplotnie i równoważnie 

– 1 kpl 

- pociągu w zestawie: pociąg i dwa wagoniki – 1 kpl, 
- piaskownica o wym. 4,0x4,0m – szt 1 

- zestaw zabawowy KUCHNIA – szt 1, 
- zestaw zabawowy STACJA BENZYNOWA – szt 1 

- karuzela – szt 1, 

- surfing – szt 1 
 

2. Istniejące i projektowane zagospodarowanie działki. 

Teren objęty przedmiotem inwestycji stanowi działka nr 822 usytuowana w strefie zabudowy 
oświatowej wsi Raszowa. Inwestor jest właścicielem nieruchomości. 

Działka obecnie jest zabudowana budynkiem Publicznego Przedszkola wraz z powierzchnia 
utwardzona stanowiąca dojazd i dojście do budynku oraz placem zabaw z zielenią rekreacyjną. Z 

uwagi na prowadzone roboty modernizacyjne związane z wykonaniem odwiertów dla pomp ciepła oraz 

instalacji fotovoltanicznej , istniejące wyposażenie placu zabaw zostało zdemontowane.  
W ramach projektowanej inwestycji zakłada się montaż w obrębie wydzielonej części rekreacyjnej 

zestawu urządzeń zabawowych wyszczególnionych w pkt.1. , z usytuowaniem ich uwzględniającym 
przebieg podziemnej sieci instalacyjnej oraz wymagane przepisami strefy bezpieczeństwa oraz 

zalecanie w ich obszarze nawierzchnie bezpiecznego upadku. 
Ponadto zakresem prac remontowych objęto remont istniejącego ogrodzenia oraz odtworzenie 

strefy biologicznie czynnej – zieleni niskiej, modernizację powierzchni utwardzonej obejmującej 

rozbiórkę murowanej altany, nieczynnego zbiornika na ścieki (szamba) oraz modernizacje powierzchni 
utwardzonej w zakresie rozbiórki nawierzchni betonowej oraz przebudowy chodników wewnętrznych. 

 
3. Stan istniejący zagospodarowania. 

Dostęp na teren możliwy jest drogą dojazdową. Wejście na teren działki stanowi  brama wjazdowa 

od strony drogi gminnej , o szerokości spełniające wymagania ppoż. oraz wejście furtką. Dodatkowy 
dostęp na teren działki możliwy jest od strony przyległego parkingu. Całość terenu jest wygrodzony 

ogrodzeniem stałym i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Istniejącą zabudowę stanowi budynek oświatowy Publicznego Przedszkola. W obrębie działki, poza 
budynkiem przedszkolnym, usytuowany jest wewnętrzny układ chodników komunikacji wewnętrznej, 

strefa zieleni niskiej i rekreacyjnej. Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej ani nie jest 
objęta ochroną konserwatorską.  

Działka jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizację sanitarną oraz burzową. 

Poziom wód gruntowych, na podstawie prowadzonej obserwacji i wykopów miejscowych 
prowadzonych przez inwestora w okresie wcześniejszym, potwierdza ich niski poziom, który kształtuje 

się na głębokości ~3,0m poniżej terenu. Grunt, zatem jest suchy. Przyjęto umowną wartość 
dopuszczalnego naprężenia pod ławą fundamentową δdop = 150kPa. 
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4. Dane kubaturowo-powierzchniowe oraz bilans terenu. 

 

Plac zabaw o nawierzchni piaskowej 
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej w otoczeniu wyposażenia placu zabaw:  -  385,0m2  

 

Plac zabaw o nawierzchni trawiastej 
Łączna powierzchnia nawierzchni trawiastej placu zabaw     –   437,0 m2 

 
Łączna powierzchnia projektowana placu zabaw       –   822,0 m2 

 

Ogólne zestawienie powierzchni działki: 

Powierzchnia zieleni, trawy, itp.       -   1440,0 m2 

( 57,72% powierzchnia biologicznie czynna) 

Powierzchnia utwardzona/dojazd, chodniki, cokoły ogrodzeniowe/        -    288,3 m2    
(8,65 % powierzchni działki) 

Powierzchnia istniejącej zabudowy oświatowej      -    268,0 m2 
Powierzchnia działki wyłączona pod zabudowę fotovoltaniczną    -    113,7 m2 

Ogółem powierzchnia działki          -  2 495,0 m2 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Raszowej, 
rozbiórka wiaty gospodarczej oraz nieczynnego zbiornika podziemnego na ścieki (szamba), rozbiórka 

betonowej nawierzchni wraz z modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych (chodników) i  
remont ogrodzenia. Zakres prac modernizacyjnych dotyczy również terenu biologicznie czynnego w 

tym zieleni niskiej. 
 

1.2 Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania stanowi: 
- pomiar inwentaryzacyjny w terenie, 

- wytyczne projektowania oraz obowiązujące przepisy związane z warunkami 
technicznymi, jakimi powinny odpowiadać place rekreacyjne i zabawowe w 

obrębie  obiektów użyteczności publicznej. 

- Dane techniczno-użytkowe oraz wytyczne dla montażu zestawu 
zabawowego opracowane przez producenta 

1.3 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane projektowanego zestawu 
zabawowego. 

 
Projektowana powierzchnia placu zabaw       – 822,0 m2 

Łączna powierzchnia działki objęta modernizacją zieleni niskiej , projektowanych rozbiórek i  

powierzchni utwardzonych ciągów komunikacji wewnętrznej    - 1 879,0 m2 
W tym: 

- rozbiórka nawierzchni betonowej – Pz=326,0m2 
- wymiana nawierzchni chodnika -     Pz=37,5 m2 

- rozbiórka wiaty gospodarczej  o wym. 5,4x 6,8x2,3m ; Pz=36,72m2 ; V=84,46m3 

- rozbiórka nieczynnego szamba o wym. 5,4x 3,15m ; V=30,0 m3 
- rozbiórka górki saneczkowej /niwelacja/ - Pz=42,0m2 ; V=17,0m3 

  
 

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 

 
1/ HUŚTAWKA PODWÓJNA – szt 2 

- grupa wiekowa 0-14 lat, 
- wysokość swobodnego upadku ≤ 1,5m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 4,0 x 7,5m 
- max.wysokość urządzenia – 2,4m 

- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – warstwa piasku gr. min. 30cm 

 
 

2/ HUŚTAWKA WAGOWA – szt 3 
- grupa wiekowa 3-14 lat, 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 1,0m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 3,3 x 6,0m 
- max.wysokość urządzenia – 1,0m 

- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – warstwa piasku gr. min. 30cm 
 

 
3/ KOMPLETNY ZASTAW ZABAWOWY ZAWIERAJĄCY: WIEŻE ,ZJEŻDŻALNIE, PRZEPLOTNIE I 

RÓWNOWAŻNIE – 1 kpl 

- grupa wiekowa 3-14 lat, 
- wysokość swobodnego upadku ≤ 2,5m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 8,6 x 10,3m 
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- max.wysokość urządzenia – 3,3m 

- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – warstwa piasku gr. min. 30cm 

 
 

 
4/ POCIĄGU W ZESTAWIE: POCIĄG I DWA WAGONIKI – 1 kpl, 

- grupa wiekowa 3-14 lat, 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,8 x 10,8m 

- max.wysokość urządzenia – 2,2m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – trawa 

 
5/ PIASKOWNICA O WYM. 4,0X4,0M – szt 1 

- grupa wiekowa 3-14 lat, 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 7,0 x 7,0m 

- max.wysokość urządzenia – 0,3m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – trawa 

 

W ramach dodatkowego wyposażenia placu zabaw przewiduje się montaż urządzeń zabawowych 
produkcji Lars Laj Polska Sp. Z o.o. tj. 

 
 

6/ ZESTAW ZABAWOWY KUCHNIA – szt 1, nr katalogowy 11279 
 

- grupa wiekowa 3-14 lat, wymiary sxl=0,69x2,49m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,49 x 3,69m 
- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 

- max.wysokość urządzenia – 1,56m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – Nie jest wymagana ; trawa 

 

 
7/ ZESTAW ZABAWOWY STACJA BENZYNOWA – szt 1, nr katalogowy 11286 

 
- grupa wiekowa 1-14 lat, wymiary sxl=2,86x1,12m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,75 x 4,0m 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 
- max.wysokość urządzenia – 1,66m 

- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – Nie jest wymagana; trawa 
 

 
8/ KARUZELA – szt 1, nr katalogowy 11304 

 

- grupa wiekowa 3-14 lat, wymiary sxl=1,64x1,64m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,64 x 5,64m 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,74m 
- max.wysokość urządzenia – 0,74m 

- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – warstwa piasku gr. min. 30cm 

Źródło:www.larslaj.pl 
 

9/ SURFING – szt 1, nr katalogowy 11304 
 

- grupa wiekowa 3-14 lat, wymiary sxl=0,65x1,21m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,87 x 4,22m 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 

- max.wysokość urządzenia – 1,69m 
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- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – warstwa piasku gr. min. 30cm 

ZESTAWIENIE OGOLNE  

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI PIASKOWEJ   -   381,0m2 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

2.1 Teren rekreacyjny w obrębie  Publicznego Przedszkola. 
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku Publicznego Przedszkola aktualnie brak jest wyodrębnionej i 

urządzonej przestrzeni dla dzieci w przedszkolnym przedziale wiekowym. W wyniku prowadzonych 

prac modernizacyjnych budynku przedszkola, istniejące wyposażenie placu zabaw zostało 
rozebrane dla umożliwienia przeprowadzenia odwiertów dla pomp ciepła oraz prowadzenia  

instalacji fotovoltanicznej. Zabawy grupowe zewnętrzne w chwili obecnej się nie odbywają.  
 

W ramach projektu zakłada się lokalizację , poza obszarem utwardzonej komunikacji wewnętrznej, 
pieszej, wydzielonego placu zabaw o nawierzchni piaskowo-trawiastej  stanowiącej strefę 

bezpieczeństwa wymaganą dla urządzeń zabawowych zgodnie z zaleceniami producenta i 

usytuowanej w wydzielonej strefie rekreacyjnej w odległości 10m od drogi gminnej oraz w 
odległości min.10,0m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  Dodatkowo dla 

wydzielenia wzrokowego projektuje się nowe nasadzenia zimozielone /tuje/ oraz ażurowe 
wygrodzenie płotkiem drewnianym o H=0,6m w granicy promienia jw. . Strefa ta obecnie jest 

słabo zagospodarowana. 

Istniejąca nawierzchnia betonowa, dojazdowa przeznaczona jest do rozbiórki. Całość pozostałego 
terenu zielonego objęta będzie spulchnieniem z uzupełnieniem powierzchni warstwa ziemi 

urodzajnej i nowym obsianiem mieszanką nasion traw niskorosnących. 
 

2.2 Zabudowa uzupełniająca objęta rozbiórką. 
W obrębie działki usytuowana jest murowana wiata gospodarcza o wymiarach rzutu poziomego 

5,4x6,8m i wysokości zadaszenia 2,6m oraz nieczynny podziemny zbiornik na płynne nieczystości 

bytowe o wymiarach rzutu poziomego 5,4x3,15. Oba obiekty przeznaczone są do rozbiórki. 
Analogicznie rozbiórką objęta jest usypana górka saneczkowa o powierzchni rzutu poziomego – 

24,0m2 (V~17,0m3) oraz betonowa nawierzchnia o powierzchni rzutu poziomego 328,0m2, 
stanowiąca utwardzony plac i wewnętrzny ciąg komunikacji samochodowej , związanej z obsługa 

Publicznego Przedszkola w zakresie zaopatrzenia, dostawy opału i wywozu śmieci. 

W uzupełnieniu istniejącego zagospodarowania zaplecza działki są ciągi komunikacji pieszej o 
nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych, które w ramach opracowania projektowego objęte 

zostały wymianą. 
 

2.3 Ogrodzenie. 

Istniejące ogrodzenie od strony drogi publicznej wykonane jest z gotowych przęseł 
ogrodzeniowych, wypełnionych siatką powstałą z nacięcia i rozciągania blachy. Z uwagi na 

znaczny okres  użytkowania, wymaga remontu polegającego na miejscowej naprawie 
poszczególnych przęseł, bramy wjazdowej i furtki. Całość przewiduje się malować ochronnie po 

wcześniejszym wypiaskowaniu podłoża. Betonowy cokół ogrodzenia wymaga malowania 
dekoracyjnego. W strefie ochronnej w promieniu 10m od krawędzi okna pomieszczenia 

mieszkalnego przeznaczonego na pobyt stały, przewiduje się montaż ażurowego płotka o h=0,6m, 

który stanowić będzie granicę wydzielonego placu zabaw ograniczając jednocześnie bezpośredni 
dostęp w jej obręb. 

 
2.4 Urządzenia infrastruktury technicznej. 

W obrębie lokalizacji przedmiotowego placu, usytuowana jest podziemna infrastruktura techniczna 

wykonanych odwiertów instalacyjnych pomp ciepła , instalacji fotovoltanicznej oraz kanalizacji 
sanitarnej. Urządzenia te nie stanowią zagrożenia dla użytkowania projektowanego placu zabaw, 

ponieważ osadzenie konstrukcji wsporczych urządzeń zabawowych lokalizowane jest poza ich 
obrysem w bezpiecznej odległości min.0,5m. 

 
 2.5 Warunki gruntowo-wodne. 

Z uwagi na charakter opracowania nie zachodziła potrzeba przeprowadzania szczegółowych 

badań warunków gruntowo-wodnych. Z badań prowadzonych przy sąsiednich obiektach wynika, 
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że podłoże stanowi twardoplastyczna glina piaszczysta oraz piaski gliniaste – grunt wątpliwy. 

Działka posiada spadek terenu w kierunku pól. Podłoże – G1-G2. 

 
 

 
3. STAN PROJEKTOWANY. 

3.1 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

 Projektowany plac zabaw będzie usytuowany w strefie zieleni, w odległości 10,0m od granicy 
działki z drogą dojazdową gminną. Zachowano również min. odległość 10m od okien pomieszczeń 

użytkowych , przeznaczonych na pobyt ludzi z dodatkowym wygrodzeniem zielenią zimozieloną /tuje/ 
oraz ażurowym płotkiem drewnianym o h=0,6m usytuowanym w granicy strefy ochronnej. Lokalizacja 

projektowanego placu nie oddziaływa, zatem na działkę sąsiednią stosownie do zapisów określonych 
w obowiązujących przepisach i ustawie prawo budowlane.  

 

W otoczeniu projektowanego placu zabaw przewiduje się wykonanie modernizacji istniejących ciągów 
komunikacji pieszej oraz rozbiórkę nawierzchni betonowej, stanowiącej wewnętrzna drogę dojazdową. 

Zakresem objęto również rozbiórkę wiaty gospodarczej, nieczynnego zbiornika na ścieki oraz remont 
ogrodzenia. 

 

3.2 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 
 Projektowana nawierzchnia placu będzie wysokościowo dostosowana do istniejącego terenu i z 

uwagi na wymagana strefę bezpieczeństwa dla części urządzeń zabawowych, wykonana w oparciu o  
warstwę podbudowy piaskowej o grubości min. 30cm . Charakter przepuszczalnej dla wody opadowej 

nawierzchni piaskowej, jak również układ istniejących warstw konstrukcyjnych podłoża, nie powoduje 
konieczności wykonania miejscowego odwodnienia terenu, ponieważ całość wód opadowych będzie 

kierowana i zagospodarowana w istniejący obszar biologicznie czynny.  

 
 W uzupełnieniu odbioru wody opadowej z dachu budynku Przedszkola, przewiduje się 

lokalizacje trzech studni chłonnych  rozsączających wodę opadową w obrębie terenu zieleni. 
 Projektowane spadki podłużne i poprzeczne oraz rzędne wysokościowe w odniesieniu do przyległego 

terenu pokazano na planie sytuacyjnym. 

 
4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

4.1 WIATA GOSPODARCZA 

 
Budynek wolnostojący, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii monolitycznej z 

cegły i bloczków żwirobetonowych, o wymiarach:  
Wymiary zewnętrzne  ( l x s x h ) = 6,8 x5,4x 2,7 m  

Pow. zabudowy -  36,72 m2 ,   Kubatura   -81,0 m3 
 

Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe.  

Fundamenty i ściany fundamentowe – monolityczne – betonowe, 
Ściany zewnętrzne – monolityczne z cegły pełnej i bloczków żużlobetonowych obustronnie    

otynkowane gr.28cm.  
Dach płaski z niewielkim spadkiem, pokryty blachą trapezową. Wysunięcie okapu - ~20cm 

Obróbki blacharskie przyokapowe– brak. Rynny i rury spustowe – brak. 

Tynk elewacji – gładki cementowy. 
Ślusarka otworowa – bramy stalowe, dwuskrzydłowe, rozwierane. 

 
Podłoże – podbudowa betonowa zatarta na gładko.  

Budynek nie jest wyposażony w żadne instalacje. 
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OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 W ramach robót przygotowawczych zagospodarowania placu zabaw, ujęto rozbiórkę wiaty 
gospodarczej, które z uwagi na znaczne zużycie techniczne i funkcjonalne, nie nadaje się do dalszej 

eksploatacji. 

W zakresie czynności przygotowawczych należy wykonać zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy polegające na oznakowaniu i ogrodzeniu terenu robót oraz zaopatrzenia go w napisy 

ostrzegawcze. Ekipę rozbiórkową wyposażyć w niezbędne  narzędzia, sprzęt, urządzenia do odspajania 
i usuwania materiałów z rozbiórki a zwłaszcza w odzież roboczą, kaski i rękawice ochronne i 

zaznajomić z rodzajem i zakresem robót oraz z rozwiązaniem konstrukcyjnym i stosowanych połączeń 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych konstrukcji stalowego zadaszenia wiaty. 
Zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 

 
KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY ROZBIÓRCE. 

 
Przy rozbiórce istniejącej zabudowy, należy zachować następującą kolejność etapów robót ściśle 

związaną z daną konstrukcją rozbieranego budynku. Zachowanie chronologii działań polegających na 

rozpoczęciu prac od rozbiórki ślusarki otworowej, a następnie : 
- rozbiórkę pokrycia z blachy trapezowej,  

- odcięcie stalowej konstrukcji wsporczej zadaszenia 
- rozbiórka ścian przyziemia i fundamentów 

ograniczy możliwość powstania niezamierzonych sytuacji związanych z rozbieranym obiektem. 

Rozbiórkę dachu rozpocząć od usunięcia elementów nad jego powierzchnią. Rozbiórka ścian może być 
prowadzona ręcznie lub przez zwalenie za pomocą sprzętu mechanicznego (koparko-spycharki).  

Segregacja i przycinanie elementów prowadzona będzie w bezpiecznej odległości od budynku z 
zachowaniem ogólnych przepisów BHP w obrębie działki. 

Gruz ceglany ładować na samochody samowyładowcze i wywozić do miejsca zagospodarowania. 

 
4.2 ZBIORNIK NA ŚCIEKI 

 
Zbiornik żelbetowy, dwukomorowy o wymiarach zewnętrznych 5,4 x 3,15m i głębokości ~1,8m. 

Sprawdzić zawartość zbiornika i w razie konieczności przed rozpoczęciem rozbiórki opróżnić z 
nieczystości. Żelbetowy zbiornik rozbierać przy użyciu młotów burzących lub sprzętu ciężkiego 

przystosowanego do łamania konstrukcji żelbetowych. Istniejące żeliwne włazy kontrolne po 

zdemontowaniu przekazać inwestorowi do wtórnego zagospodarowania. Gruz betonowy, analogicznie 
jw., ładować na samochody samowyładowcze i wywozić do miejsca zagospodarowania. 

 
 

4.3 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA. 

Wykonawca robót ma obowiązek ustalić szczegółowe zasady nadzoru w zakresie BHP i w przypadku 
w/w obiektu będzie on pełniony przez brygadzistę oraz Kierownika rozbiórki. 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć strefę niebezpieczną o szerokości 3m w obrębie 

placu rozbiórki. Do strefy tej zalicza się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub rozbieranych 
materiałów. W przypadku konieczności składowania materiałów z rozbiórki zachować min.5,0m od 

stanowiska roboczego. 
Miejsce rozbiórki należy wyposażyć w tablice ostrzegawcze, informujące o konieczności zachowania 

szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Pozostałe wymagania zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r w sprawie warunków i trybu 

postepowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych, 
Ustawą prawo budowlane oraz sztuką budowlaną w zakresie prowadzenia prac rozbiórkowych. 
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5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 

 
5.1 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

W miejscu projektowanej lokalizacji montażu zestawu zabawowego oraz części urządzeń, należy 
wykonać jego wykorytowania na gł. ~30cm. Ziemię i humus odwozić w miejsce wskazane przez 

inwestora do wtórnego zagospodarowania. Wykonać rozbiórkę istniejącej górki saneczkowej. Ziemię 

wykorzystać do plantowania terenu i zasypania dołu do rozbiórce szamba. Sposób prowadzenia prac 
rozbiórkowych dla w/w obiektów istniejącego zagospodarowania uszczegółowiono jw.. 

 
5.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI. 

 
 

Dla następującego wyposażenia placu zabaw: 

a/ huśtawka podwójna – szt 2 
b/ huśtawka wagowa – szt 3 

c/ kompletny zastaw zabawowy zawierający: wieże ,zjeżdżalnie, przeplotnie i równoważnie – 1 kpl 
d/ karuzela – szt 1, nr katalogowy 11304 

e/ surfing – szt 1, 

 
projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni przepuszczalnej począwszy od warstw najwyższych 

dla następującego wyposażenia:  
 

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego    – 30cm 

-    geowłóknina polipropylenowa 100-150g/m2 dla separacji podbudowy piaskowej 

Ogółem :            30 cm 
Dla ograniczenia strefy wzrostu zieleni i przyległej trawy w otoczeniu placu o nawierzchni 

piaskowej, ujęto liniowe wygrodzenie nawierzchni gruntowej z obrzeża betonowego 6x25 

wyposażone w bezpieczną poliuretanową nakładkę dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu. 

 
Dla pozostałego projektowanego wyposażenia placu zabaw, z uwagi na niską wysokość upadku 

(poniżej 0,6m),  brak jest konieczności stosowania specjalistycznej nawierzchni bezpiecznej. Na 

pozostałej powierzchni działki przewiduje się wykonanie spulchnienia gruntu glebogryzarką na 
głębokość min.20cm, nawiezienie warstwy ziemi żyznej w warstwie min. 3cm  i obsianie nasionami 

mieszanki traw przystosowanych do przedszkolnych terenów rekreacyjnych. 
 

 

6. WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI PLACU ORAZ SPOSÓB WYKONANIA 
MONTAŻU ZESTAWU ZABAWOWEGO ORAZ INNYC URZĄDZEŃ. 

 
Dla wykończenia nawierzchni oraz zapewnienia bezpieczeństwa miejsc, w których istnieje 

zwiększone ryzyko upadku dziecka, przyjęto nawierzchnię rekreacyjną , piaskową gr. 30cm  wg 
wytycznych producenta. 

Dla wykonania trwałego umocowania elementów zabawowych zestawu przewiduje się wykonanie 

stóp fundamentowych pod słupy, stanowiącym element konstrukcyjny zestawu oraz 
poszczególnych urządzeń.  Owalne betonowe stopy fundamentowe średnicy 20cm i wysokości 

0,6m, posadowionych na poziomie –0,9m poniżej nawierzchni bezpiecznej. Całość betonowych 
elementów kotwiących dla montażu nieprzesuwnego zabezpieczona będzie warstwą bezpieczna, 

piaskową o gr.30cm. 

 
OPIS  PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH 

 
 

Na stanie wyposażenia placu zabaw Publiczne Przedszkole aktualnie posiada nw.zestaw 
przeznaczony do dalszego użytkowania. Urządzenia te na czas prowadzonych prac instalacyjnych 
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związanych z odwiertami pomp ciepła i prowadzonej instalacji fotovoltanicznej, zostały 

zdemontowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 
 

1/ HUŚTAWKA PODWÓJNA – szt 2 
- grupa wiekowa 0-14 lat, 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 1,5m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 4,0 x 7,5m 
- max.wysokość urządzenia – 2,4m 

- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – pasek o grubości warstwy min.30cm 
 

 
2/ HUŚTAWKA WAGOWA – szt 3 

- grupa wiekowa 3-14 lat, 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 1,0m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 3,3 x 6,0m 

- max.wysokość urządzenia – 1,0m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – pasek o grubości warstwy min.30cm 

 

 
3/ KOMPLETNY ZASTAW ZABAWOWY ZAWIERAJĄCY: WIEŻE ,ZJEŻDŻALNIE, PRZEPLOTNIE I 

RÓWNOWAŻNIE – 1 kpl 
- grupa wiekowa 3-14 lat, 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 2,5m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 8,6 x 10,3m 

- max.wysokość urządzenia – 3,3m 

- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – pasek o grubości warstwy min.30cm 
 

 
4/ POCIĄGU W ZESTAWIE: POCIĄG I DWA WAGONIKI – 1 kpl, 

- grupa wiekowa 3-14 lat, 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,8 x 10,8m 

- max.wysokość urządzenia – 2,2m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – trawa 

 

5/ PIASKOWNICA O WYM. 4,0X4,0m – szt 1 
- grupa wiekowa 3-14 lat, 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 7,0 x 7,0m 

- max.wysokość urządzenia – 0,3m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – trawa 

 

W ramach dodatkowego doposażenia placu zabaw przewiduje się montaż urządzeń zabawowych 
produkcji Lars Laj Polska Sp. Z o.o. tj. 

 
 

6/ ZESTAW ZABAWOWY KUCHNIA – szt 1, nr katalogowy 11279 

 
- grupa wiekowa 1-14 lat, wymiary sxl=0,69x2,49m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,49 x 3,69m 
- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 

- max.wysokość urządzenia – 1,56m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – Nie jest wymagana 
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7/ ZESTAW ZABAWOWY STACJA BENZYNOWA – szt 1, nr katalogowy 11286 
 

- grupa wiekowa 1-14 lat, wymiary sxl=2,86x1,12m 
- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,75 x 4,0m 

- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 

- max.wysokość urządzenia – 1,66m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – Nie jest wymagana 

 

 
Źródło:www.larslaj.pl 

 
Materiały wykonania : drewno modrzew, stal malowana proszkowo, płyta HDPE 

 

 
8/ KARUZELA – szt 1, nr katalogowy 11304 
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- grupa wiekowa 3-14 lat, wymiary sxl=1,64x1,64m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,64 x 5,64m 
- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,74m 

- max.wysokość urządzenia – 0,74m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – nawierzchnia piaskowa 

 
Źródło:www.larslaj.pl 

 
Materiały wykonania : stal malowana proszkowo, galwanizowana, płyta HDPE 

 
 

9/ SURFING – szt 1, nr katalogowy 11304 
 

- grupa wiekowa 3-14 lat, wymiary sxl=0,65x1,21m 

- minimalna bezpieczna przestrzeń – 5,87 x 4,22m 
- wysokość swobodnego upadku ≤ 0,6m 

- max.wysokość urządzenia – 1,69m 
- rodzaj nawierzchni bezpiecznej – jest wymagana; pasek o grubości warstwy min.30cm 
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Źródło:www.larslaj.pl 

 
 

 

 
7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ CHODNIKA. 

 
W ramach remontu przewiduje się konieczność wykonania wymiany nawierzchni chodnika z płyt 

betonowych 50x50x7cm wraz z obrzeżem betonowym.  

Dla zapewnienia optymalnej podbudowy chodnika, należy wykonać korytowanie podbudowy w miejscu 
rozbiórki starego chodnika na uzupełniająca głębokość 20cm. 

Całość urobku z korytowania należy odwieść do miejsca składowania lub wykorzystać do zasypania 
dołu po rozbiórce szamba.  

Ziemię i humus bez resztek istniejącego utwardzenia, odwozić w miejsce wskazane przez inwestora do 

wtórnego zagospodarowania oraz zagospodarować przy niwelacji i profilowaniu terenu biologicznie 
czynnego działki Publicznego Przedszkola. 

 
Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni chodnika: 

 
A/ nawierzchnia komunikacji pieszej i rekreacyjnej w otoczeniu wejścia bocznego do budynku 

Przedszkola: 

- Kostka brukowa betonowa szlachetna typ KONTUR Bruk-Bet Sp. Z.o.o gr.6cm o wymiarach 
zróżnicowanych, kolor kokos       - 6cm 

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:3     - 3cm  
- Warstwa tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm                                             - 15 cm 

 

Ogółem :          24 cm 

 

Szczegóły rozwiązania nawierzchni z kostki betonowej Kontur sjenit gr.6cm lub innej o podobnym 
kształcie, uwzględniającej zróżnicowanie elementów składowych kompletu,  ujęto na załączonej 

grafice.  
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www.archispace.pl; www.bruk-bet.pl 
 

Dla wydzielenia strefy ruchu komunikacji pieszej należy stosować obrzeża chodnikowe betonowe o 

przekroju 8x30cm. 
 

Ustawienie obrzeży betonowych należy wykonać na podbudowie betonowej z wyprofilowanym dla 

ich usztywnienia oporem. Przy układaniu należy zwrócić uwagę na zachowanie pomiędzy nimi 
szczelin dylatacyjnych stosownie do wytycznych określonych w warunkach technicznych 

ustawiania obrzeży w oparciu o normę BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne 
ustawiania i odbioru”. 

 
 

8. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

 
Z uwagi na znaczny obszar terenu biologicznie czynnego nie przewiduje się innej formy 

odprowadzenia wody opadowej z utwardzonych nawierzchni chodnika niż powierzchniowe jej 
rozsączanie. Spadki poprzeczne nawierzchni ruchu pieszego uwzględniają naturalne nachylenie 

terenu działki zgodnie z rysunkiem.  

Dla odprowadzenia wody z rur spustowych budynku Publicznego Przedszkola, również przyjęto jej 
rozsączanie w obrębie istniejących powierzchni biologicznie czynnej. Podejścia rozsączające z rur 

perforowanych śr.10cm zabezpieczone osnową przed zamuleniem , prowadzą wodę opadową do 
studni chłonnych wykonanych z kręgów betonowych średnicy wewnętrznej nominalnej 1200mm. 

Szczegóły rozwiązania studni chłonnych S1, S2 i S3 wraz z profilowaniem podejścia w wykopie 

wąskoprzestrzennym, wypełnionym tłuczniem, przedstawiono w części graficznej opracowania.  
 

Projektuje się studnie chłonne wykonane z betonowych kręgów o śr.dn=1200mm i wysokości 
2,0m osadzonych na podbudowie z warstwy tłucznia kamiennego. Szczegóły rozwiązań oraz 

poziomy podejść instalacyjnych ujęto na rysunku konstrukcyjnym. 
 

 

9. ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH 

http://www.archispace.pl/
http://www.bruk-bet.pl/
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W trakcie prowadzonych robót ziemnych związanych z montażem urządzeń zabawowych 

zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżonych do istniejącej instalacji (odwiertów) pomp 
ciepła oraz podziemnej instalacji fotovoltanicznej ujętej poglądowo na planie sytuacyjnym. Fragment 

remontowanego chodnika, przebiega również nad istniejącą instalacją zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej. 

 

 
10.  REMONT OGRODZENIA 

 
Istniejące ogrodzenie z przęseł stalowych , bramy wjazdowe i furtki należy wypiaskować do 

drugiego stopnia czystości , wykonać naprawę z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów 
stalowych, a następnie malować natryskiem farba podkładową miniową oraz farba nawierzchniową 

ogólnego stosowania. Istniejący cokół betonowy oczyścić i malować dekoracyjnie farba emulsyjną 

zewnętrznego stosowania. 
 

 
10. SPOSÓB BUDOWY A OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 

Projektowana lokalizacja montażu gotowego zestawu zabawowego,  oraz pozostałych urządzeń 
zabawowych, nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

Usytuowanie zestawu będzie zlokalizowane w odległości 10m od granicy działki stanowiącej drogę 
publiczną, gminną oraz min. 6m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi. 

 
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 

Nie dotyczy 
12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

 
Wszystkie materiały budowlane, wykorzystywane do budowy nawierzchni bezpiecznej jak: 

piasek, obrzeża betonowe oraz zestaw urządzeń zabawowo-rekreacyjnych będących w posiadaniu 

Publicznego Przedszkola oraz oferowanych przez firmę Lars Laj  są zgodne z Polskimi Normami i 
dopuszczone do stosowania, posiadają wymagane atesty z możliwością stosowania w obrębie 

placów zabaw, boisk sportowych, itp. Są, zatem obojętne dla środowiska i nie powodują, ze 
względu na niewielki zakres inwestycji, istotnego wpływu na otaczające środowisko. Całość 

inwestycji poprawi standard i bezpieczeństwo użytkowania w obrębie istniejącego placu 

przedszkolnego. 
 

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Nie dotyczy.  
 

14. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

 
Wszystkie roboty budowlane modernizacji  nawierzchni i montażu urządzeń zabawowych, a także 

odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót pod 
kierunkiem osób uprawnionych z uwzględnieniem obowiązujących specyfikacji technicznych, instrukcji 

montażu oraz zaleceń producenta. 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane aprobaty 
techniczne i odpowiadać obowiązującym normom. 

 
15. INFORMACJA O SPORZĄDZENIU PLANU BIOS 

 
Dla projektowanego montażu zestawu zabawowego w obrębie Publicznego Przedszkola nie  

zachodzi konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy 
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realizacji w/w robót wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

16. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 

Projektowany plac zabaw oraz zagospodarowanie pozostałej części działki  w obrębie Publicznego 
Przedszkola w Raszowej w tym montaż kompletnego zestawu zabawowego  oraz pozostałych 

urządzeń zabawowych, następować będzie w obrębie bezpiecznej nawierzchni piaskowej o grubości 
warstwy min.30cm wygrodzonej od terenu biologicznie czynnego obrzeżem betonowym z bezpieczną 

osłoną poliuretanową. Urządzenia oraz zestawy zabawowe dla których producent nie wymaga 
stosowania nawierzchni bezpiecznej, usytuowane będą w przestrzeni nawierzchni trawiastej, która w 

całości jest objęta modernizacją polegającej na spulchnieniu glebogryzarką na głębokość min.20cm i 

rozścieleniu 3 cm warstwy ziemi urodzajnej wraz z obsianiem nasionami trawy. 
 

16.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków 
Nie dotyczy 

16.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

Nie dotyczy 
16.3 Rodzaj i ilość odpadów. 

Brak odpadów. 
16.4 Emisja hałasu i wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
 Zmodernizowany i przebudowany plac zabaw stanowi niezbędny element zaplecza Publicznego 

Przedszkola ; nie powoduje emisji hałasu, wibracji, w szczególności jonizującego, pola magnetycznego 

i innych zakłóceń. Wszystkie materiały budowlane i elementy składowe zestawu zabawowego, są 
zgodne z Polskimi Normami i dopuszczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej. 

16.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 

 Montaż urządzeń zabawowych nie będzie wpływać negatywnie na powierzchnie ziemi, gleby, 

wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejący drzewostan. 
  

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

 

Obszar oddziaływania obiektu został wyznaczony w oparciu o przepisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z uwagi na lokalizacje projektowanego placu zabaw w strefie 
użytkowania zabudowy oświatowej, obiekt małej architektury nie będzie oddziaływał na działki 

sąsiednie w rozumieniu obowiązującej ustawy prawo budowlane. 
Nie przewiduje się żadnego zwiększenia jakichkolwiek niedogodności dotyczących zwiększenia 

zanieczyszczenia powietrza, emisji, zapachów, hałasu lub ograniczenia dopływu światła dziennego dla 

obiektów usytuowanych w sąsiedztwie projektowanej inwestycji. 


